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 آور با رویکرد پدافند غیرعاملیابی بیمارستان امن و تابمکان

 
 2هدی بهاری اویلقم، *1یلرن رسوستن

 nastaran.ra@gmail.com، کارشناس ارشد فنی شرکت ساختمانی وزان -1
 arc.bahari@gmail.com، دبیر کمیته پژوهش شرکت ساختمانی وزان -2

 

 

 
 

  چکیده
 و قوع بحرانوزمان  ها و مراکز درمانی درهای حیاتی و مهم از جمله بیمارستانیابی کاربریدانیم، مکانهمانطور که می

 شرح ضر باژوهش حاگردد. در پها محسوب میآوری آن کاربریپس از وقوع آن، از موارد بسیار حائز اهمیت در تاب

ا و ب یرعاملغدافند پهای موثر در انتخاب سایت بیمارستان با تاکید بر ها، شاخصمختصری از اصول مکان یابی بیمارستان

 ه روشبتان و ها با بیمارسها با بیمارستان و همچنین همجواری سایر کاربریترسیم ماتریس سازگاری سایر کاربری

 ابی صحیحیه مکان ای، به یک سری نتایج مفید در زمیناطالعات و داده به روش کتابخانهتوصیفی تحلیلی با جمع آوری 

 ایم.و اصولی بیمارستان های جدید تاب آور در هنگام بحران، دست پیدا کرده

 

 بیمارستان، تاب آوری، پدافند غیرعامل ، مکان یابیمکان یابی كلیدی: هایواژه
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 مقدمه
های کاربردی و حتی توان با بکارگیری اقدامات موثر همراه با طرحهای جامع مدیریت بحران میستفاده از برنامهامروزه با ا

شی تلفات نا وسارات خاالمکان کم هزینه و چند منظوره در مرحله آمادگی قبل از بحران، به میزان زیادی از شدت و گستردگی 

ذیری در وان راهکاری جهت کاهش خطرپارگیری اصول پدافند غیرعامل به عنترین این تمهیدات بکاز خطرات کاست. از مهم

 ای، شهرسازی، وبرابر خطرات مختلف و افزایش کارایی پس از وقوع خطر است که باید در سطوح مختلف برنامه ریزی منطقه

 معماری مورد توجه قرار گیرد.

 مین،ز سطح به نسبت ساختمان قرارگیری اختمان،س تزئینات معماری، فضاهای هایویژگی ساختمان، فرم محورهای

 راحیط و ساختمان در استفاده مورد مصالح ساختمان، بازشوهای انرژی، مدیریت ینحوه ساختمان، ساختگی پیش سطح

 .است گردیده انتخاب غیرعامل دفاع با سازگار معماری اصلی محورهای عنوان به استتاری
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 تحقیقاتپیشینه 
 ( با هدف1395توان به تحقیق فردوسی و همکاران )یابی بیمارستان با رویکرد پدافند غیرعامل، میدر زمینه مکان

در تحقیق  (1394ها به منظور پاسخگویی بهتر در مواقع بحرانی اشاره کرد. حسینی و همکاران )مکان یابی بیمارستان

ن نتیجه د و به ایار دادنسه تهران را از منظر پدافند غیر عامل مورد بررسی قرخود مکان یابی مراکز بیمارستانی در منطقه 

باشد و خدمات رسانی آنها به های موجود این منطقه همسو با پدافند غیرعامل نمیرسیدند که مکان گزینی بیمارستان

 ایی بسیاری روبرو است.های انسان ساخت با نارسویژه در زمان بروز بحران

 

 روش تحقیق
فاده ای برای جمع آوری اطالعات استروش تحقیق در این پژوهش روش توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه

 شده است.
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 پدافند غیرعامل
مل که شا ،های عمرانی مطرح گردیده استها و پروژهپدافند غیرعامل بعنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در بسیاری از طرح

گردد. هدف از های نظم ده میهای دستگاهها و اقداماتی است که موجب کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیتمی طرح ریزیتما

یط شور در شراهای زیربنایی، تامین نیازهای حیاتی، خدمت رسانی عمومی و تسهیل اداره کپدافند غیرعامل، استمرار فعالیت

ر کلی ها و به طوو حساس کشور میباشد. به دلیل حساسیت باالی بیمارستانبحران و کاستن آسیب پذیری تجهیزات حیاتی 

آسیب  باشند. از این رو مسئله اصلی چگونگی کاهشها از نظر پدافندی دارای اهمیت بسیار باالیی میمراکز درمانی، این مکان

 ل است.های بیمارستانی از منظر پدافند غیرعامپذیری زیرساخت

ات و سانی امکانرتواند کمک شایانی به افزایش کارایی و تداوم خدمت م بر رویکرد پدافند غیرعامل میآشنایی از اصول حاک

ک های خدماتی در زمان بحران بنماید. برای انجام اقدامات موثر در کاهش آسیب پذیری و ریستاسیسات و کاربری

ای یرعامل، برغفند غیرعامل است. تلفیق طراحی پدافند هدیدات از ارکان اساسی پداتهای حیاتی، شناسایی و ارزیابی زیرساخت

و . گرددفاعی میدی طرح مقابله با خطرات طبیعی مانند زلزله عالوه بر تهدیدات انسان ساز، در زمان صلح و جنگ، باعث پایدار

 ود.طراحی ش های جدید، باید با توجه به اصول و معیارهای پدافند شهریهمینطور طراحی و انتخاب مکان بیمارستان

 

 هامکان یابی بیمارستان
ن توانند براساس سه اصل مهم ایمنی، سازگاری و کارایی صورت گیرند. منظور از ایمنی، امها میمکان یابی بیمارستان

اکز ن مانند مرها باید با حفظ فاصله از مراکز خطرآفریبودن مکان نسبت به خطر ناشی از بحران است. محل تاسیس بیمارستان

نگی و عدم ها(، به معنای همخوانی، هماهنعتی و مواردی از این قبیل ساخته شوند. سازگاری )تناسب و همجواری کاربریص

گیرند باید ار میهایی که در حوزه نفوذ یکدیگر قرمزاحمت بین دو نوع کاربری شهری است. از نظر برنامه ریزان شهری، کاربری

 .نشوند یگر باشند و منجر به مزاحمت و ممانعت در انجام فعالیت یکدیگراز نظر سنخیت فعالیت، هماهنگ با یکد

ها از ریهای ناسازگار باید از یکدیگر جداسازی شوند. کاربهای سازگار در کنار یکدیگر و برعکس کاربریاز این رو، کاربری

تفاوت باشند. برای یبگار، کامال ناسازگار و ، نسبتا سازگار، نسبتا ناسازهای کامال سازگارنظر سازگاری ممکن است یکی از حالت

ن یت عادی آم فعالتعیین میزان سازگاری و ناسازگاری بین دو کاربری باید مشخصات و نیازهای مختلف هر یک را برای انجا

 تعیین و سپس مقایسه مشخصات موارد توافق و عدم توافق را مشخص کرد.

باشد. کارایی یک کاربری، به معنای عملکرد می 1ان مطابق جدول شماره های شهری با بیمارستماتریس سازگاری کاربری

نایی اخته، تواهای بشر سمناسب آن کاربری است. یکی از عوامل مهم در افزایش کارایی یک بیمارستان به ویژه در زمان بحران

 ترین زمان به نواحی اطراف است.ارائه خدمات درمانی در کوتاه
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 : ماتریس سازگاری كاربری های شهری با بیمارستان1 جدول شماره
 كاربری محدوده سازگاری یا ناسازگاری

 
 

 

 
 کامال سازگار

 ادارات

 اراضی بایر

 اراضی خالی

 مخابرات

 باغات

 جنگل ها

 فضاهای باز

 فضاهای سبز عمومی

 پارکینگ ها

 ایستگاه های آتش نشانی

 

 نسبتا سازگار

 درمانیبهداشتی و 

 بهداشتی

 پذیرایی

 متروکه

 

 
 

 بی تفاوت

 آموزش عالی

 بازار

 تجاری مسکونی

 تجاری

 زمین کشاورزی

 آرایشگاه

 میدان تره بار

 

 
 

 

 نسبتا ناسازگار

 مراکز تاریخی

 مذهبی

 فرهنگی

 مجتمع مسکونی

 مخروبه

 منابع آب

 مسکونی)در حال ساخت(

 ورزشی

 

 
 

 

 
 

 امال ناسازگارک
 

 
 

 

 
 

 

 آموزشی

 تأسیسات شهری

 مراکز آب

 تعمیرگاه

 رودخانه

 صنعتی

 فرودگاه

 دامداری

 مسکونی

 منازل قدیمی

 حریم رودخانه

 انبار

 پایانه مسافربری

 نظامی

 نمایشگاه



 6 

 مراحل عمومی مکان یابی
گاه و با دید کشوری دو مرحله است. در مرحله اول براساس تقسیمات مکان یابی مراکز درمانی در مفهوم وسیع خود، دارای

ط سانی، شرایپردازد و معیارهایی همانند میزان بیماردهی، امکانات موجود، جمعیت، نیروی انکالن به مبحث مکان یابی می

ان ننده در مکوامل تعیین کرهنگی و اجتماعی، موقعیت جغرافیایی )راه(، برنامه ریزی های جامع و... از جمله عف-اقتصادی

 پردازد، به انتخاب مکان دقیقباشد. در مرحله دوم که به صورت جزئی تر به مقوله مکان یابی میسنجی در این مرحله می

ه کالبدی است کشود. این مرحله دربرگیرنده برنامه ریزی احداث مرکز درمانی در محدوده تعیین شده در مرحله اول مربوط می

 شهری و ضوابط منطقه بندی ارتباط دارد.با مقررات 

 

 شاخص های موثر در انتخاب سایت بیمارستان با تاكید بر پدافند غیرعامل

بررسی  وها را تحلیل عوامل و شاخص های متعددی در مکان یابی مراکز درمانی موثر هستند که باید به طور دقیق آن

 کر شده است.ذبی بیمارستان ترین شاخص ها و معیارهای مکان یاکرد. در زیر اصلی

 

 هاشبکه ارتباطی و دسترسی -
کان دیگر ی به مدسترسی بعنوان معیاری درباره آسان رسیدن به یک مکان استفاده و با فاصله و زمان رسیدن از مکان

 ها از اهمیتشود. در زمان وقوع حوادث، سرعت ارائه خدمات در مراکز درمانی برای کاهش مرگ و میر و معلولیتسنجیده می

م ترین مسائل در مکان یابی بیمارستان است. پیش بینی مسیرهایی برای تداوای برخوردار است و نحوه دسترسی از مهمویژه

باشد که  ه نحویبخدمات رسانی در شرایط بحران از اهمیت باالیی برخوردار است و عرض معابر منتهی به بیمارستان باید 

 آسان بوده و وسایل نقلیه امدادی به سهولت به آن دسترسی داشته باشند.دسترسی افراد به بیمارستان 

ع و مکان ها به مسیرهای درجه یک و تندرو و مترو و نظیر آن و چگونگی توزیدسترسی به مراکز درمانی و بیمارستان

های ها و گرهارد. وجود تقاطعه ویژه در زمان بحران اهمیت زیادی دبهای ترافیکی ها و گرهگزینی آنها در ارتباط با تقاطع

آثار  این مراکز تواند بر کارایی خدمت رسانی صحیح و شایستهترافیکی متعدد در اطراف این مراکز به ویژه در زمان بحران می

 سوئی داشته باشد.

تا  500فاصله تا  متری و به ویژه در 2000های دارای چراغ قرمز اطراف بیمارستان تا فاصله در این زمینه الزم است تقاطع

 متری مد نظر قرار گیرند. 1000

د ده و مسدوتل کننگذرهای دسترسی به بیمارستان نباید در زمان بروز حوادث و بالیا، مسدود شوند. و میزان عوامل مخ

 ند برایهایی که فقط از یک طرف دسترسی دارکننده به خصوص در زمان بحران باید به حداقل برسند. از انتخاب خیابان

ر ر گیرد. گذهای اصلی و عریض قراساخت بیمارستان باید اجتناب کرد. مکان بیمارستان بهتر است در حاشیه یکی از خیابان

ذر برِ فرعی زمین که گمتر و  25بیمارستان و ورودی اورژانس در آن قرار دارد، حداقل مجاور ضلع اصلی زمین که ورودی اصلی 

 اشته باشد.دمتر عرض  15گیرد، حداقل به طور معمول ورودی تدارکات و پشتیبانی، پارکینگ کارکنان و ... در آن قرار می

 

 تراكم جمعیت -
ست، ت کم ااال بیشتر از مناطق شهری با تراکم جمعیچون احتمال آسیب پذیری در مناطق شهری با تراکم جمعیت ب

 باشد.اولویت ایجاد مراکز بیمارستانی، نزدیکی به مراکز پرجمعیت می

انوار خ 13000خانوار و حداکثر جمعیت  10000حداقل جمعیت تحت پوشش بیمارستان در مقیاس منطقه برابر با 

رستان در نظر هزار نفر سکنه شهر، یک بیما 50تا  45، در مقابل هر هانباشد. این در حالی است که در بیشتر کشورهای جمی

 شود.گرفته می
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 پراكندگی مناسب در سطح شهر -
حسوب مدشمن  تمرکز مراکز درمانی در بخش کوچکی از مساحت شهر، عالوه بر آنکه به طور بالقوه هدفی مناسب برای

مدهای تواند باعث ترافیک، شلوغی و ازدحام جمعیت و پیاز درمانی، میمراک شود، در صورت بروز بحران و نیاز مردم به اینمی

 بعدی مانند مشکالت اجتماعی، شورش و درگیری خیابانی مردم شود.

 

 هاتناسب و همجواری كاربری
 باشد.می 2ابق جدول شماره ها با بیمارستان مطتناسب و همجواری سایر کاربری

 

 ها با بیمارستانر كاربری: تناسب و همجواری سای2جدول شماره 

 

 حریم ها -

ن ه به میزاه زلزلکزمین پیشنهادی نباید در مسیر ریزش کوه و بهمن و یا در مجاورت گسل قرار گیرد. دوری از مناطقی 

های بازگشت بلند ترین تدبیر استفاده از زمین است. رعایت حریم رودخانه با توجه به دورهکند، مناسبباالیی آن را تهدید می

 باشد.های انسانی در سطح شهر میمدت یکی از ضروریات استقرار فعالیت

 

 

 

 

 

 فاصله كاربری تا بیمارستان همجواری با بیمارستان كاربری

 کوتاه ترین فاصله همجواری با فضای سبز منطقه ای فضای سبز

 متر 300حداقل  عدم همجواری گورستان

 عدم همجواری مراکز نظامی
 متر 1000مراکز حساس ونظامی حداقل شعاع 

 متر 200ظامی حداقل پاسگاه پلیس و نیروی انت

 دسترسی به ایستگاه آتش نشانی ایستگاه آتش نشانی
 کیلومتری برای پوشش ایستگاه و زمان رسیدن به مکان آتش 5شعاع 

 دقیقه 5الی  3سوزی 

 - عدم همجواری مراکز تجاری

 متر 100غیرمرتبط حداقل فاصله مدارس و فضاهای آموزشی  ااستقرار بهینه با فاصله گرفتن از آنه مراکز آموزشی

 - ااستقرار بهینه با فاصله گرفتن از آنه مراکز خدمات و اداری

 کوتاه ترین فاصله همجواری اماکن مذهبی

 متر 1000حداقل فاصله از کارگاه صنعتی مزاحم  ااستقرار بهینه با فاصله گرفتن از آنه مراکز صنعتی

 متر 300له از پایانه اتوبوس ها و شستشوی اتومبیل حداقل فاص رعایت فاصله مناسب پایانه های مسافربری

 کوتاه ترین فاصله مجاورت با یک فضای باز وسیع فضاهای باز و عمومی

 متر 1000حریم  عدم همجواری  CNGپمپ بنزین و 

 ز()فاصله از باند و مسیر پروا متر 2000حداقل فاصله با فرودگاه  عدم همجواری فرودگاه

 متر 300حداقل  رعایت فاصله مناسب براتیخامدکلوایستگاه

 متر 200حداقل  رعایت فاصله مناسب ورزشگاه

 متر 1000حداقل  عدم همجواری کشتارگاه
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 مساحت بیمارستان -
درصد و  30 سطح پارکینگ حدوددرصد،  40ضابطه سطح اشغال ارائه شده برای فضاهای بیمارستانی در همکف حداکثر 

 ی درمانی ودرصد تعیین شده است. حداقل عرصه پیشنهادی )مساحت زمین( مورد نیاز فضاها 30حداقل مساحت فضای سبز 

درصد به  10گردد. الزم به ذکر است در صورت آموزشی بودن بیمارستان، پیشنهاد می 3بیمارستانی به شرح جدول شماره 

 د.گردمقادیر افزوده می

 

 ی: حدود مساحت مورد نیاز برای مراكز درمانی و بیمارستان3جدول شماره 

ظرفیت 

 بیمارستان

حدود زیربنای 

 ساختمان ها)مترمربع(

متوسط تعداد 

 طبقات

متوسط مساحت 

 همکف)مترمربع(

حداقل عرصه 

 پیشنهادی )مترمربع(

 650 350-250 دو طبقه+زیرزمین 700تا  500 مرکز جراحی محدود

 5000 2800-2000 تا دو طبقه+زیرزمینیک 2800 تخوابیتخ 32

 8000 3000-2000 دو تا سه طبقه+زیرزمین 5800 تختخوابی 64

 15000 6000-5000 تا دو طبقه+زیرزمینیک 11000 تختخوابی 96

 20000 6000-5000 تا دو طبقه+زیرزمینیک 12000 تختخوابی 124

 25000 7000-5000 زمینتا دو طبقه+زیریک 15000 تختخوابی 160

 30000 7000-5000 تا دو طبقه+زیرزمینیک 17500 تختخوابی 200

 مترمربع150هرتختازایبه 7000-5000 تا دو طبقه+زیرزمینیک مترمربع85تختهرازایبه تختخوابی 200بیش از 

 

 

 ها و تاسیسات شهریزیرساخت -
نشانی،  اکز آتشبرق، گاز، تلفن و فاضالب( و تجهیزات شهری )مراستقرار بیمارستان در نزدیکی تاسیسات شهری )آب، 

 مراکز جمع آوری و دفع زباله( از اهمیت باالیی برخوردار است.

 

 هاسایر شاخص
س های زیست محیطی، آلودگی صوتی و بصری، مشخصات کالبدی اراضی )از جمله جنتوجه به مسائلی همچون آلودگی

و  ب زمینیعی و مصنوعی(، عدم تداخل با تاسیسات زیرزمینی و مترو، هندسه مناسخاک، توپوگرافی زمین، عوارض طب

رد باشند که باید در مرحله مطالعات و برنامه ریزی به طور دقیق موهای جغرافیایی و اقلیمی بسیار حائز اهمیت میویژگی

 تحلیل و بررسی قرار گیرند.
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 هانتیجه گیری و ارائه پیشنهاد
 گردد:ه نتایج بدست آمده پیشنهادهای زیر به جهت کاهش آسیب پذیری ارائه میبا توجه ب

های جدید در نقاط مختلف شهر با توجه به اصول و معیارهای پدافند غیر عامل و اجتناب از مارستانمکان یابی بی-1

 ری و به خصوص نواحی شهری پر ترافیک و پر تردد صورت پذیرد.ها در مراکز شهتمرکز آن

ها و مراکز درمانی در مجاورت هم و یا در یک ساختمان خاص و های مختلف و حیاتی بیمارستانپرهیز از تمرکز بخش-2

 رعایت اصل تفرق و پراکندگی در مکان یابی و طراحی بخش های حساس و حیاتی مراکز درمانی.

ای که دسترسی به بکه مترو به گونهشهای اصلی شهر و مسیرهای کان یابی مراکز درمانی جدید با توجه به شریانم-3

 ترین ترافیک همراه باشد.مراکز درمانی در حداقل زمان ممکن و با کم

ن مکان در بیای امن، نباید در مسیر مستقیم حادثه و طبقات مستعد تهدید زیاد قرار بگیرد و تا حد امکان یابی فض-4

 لی،خراهروهای دا آن تا جداره خارجی، حداقل یک دیوار باشد.سایر فضاها و محدوده مرکزی ساختمان پیش بینی شود و بین 

 توانند داشته باشند.ها، انبارها، زیرزمین و سایر فضاهای مشابه عملکرد فضای امن را میاتاق

ای باشد که دسترسی آن به راه خروج، به راحتی و در امنیت کامل حاصل ها باید به گونهن بیمارستانمکان فضای ام-5

 شود.

 باید به این رای تعیین موقعیت بیمارستان بطوریکه بتواند در مواقع بحرانی پاسخگوی نیازهای آسیب دیدگان باشد،ب-6

 مسئله اشاره نمود که مکان بیمارستان باید دارای دسترسی مناسب مردم قرار داشته باشد.

سیب آد و همچنین خدمات جدید به چار کمترین آسیب باشد چراکه در مواقع بحران بتواند عملکردهای عادی خود-7

 دیدگان را در اسرع وقت و به نحو صحیح ارائه دهد.

 وانایی ارائه خدمات به حجم مازاد بر ظرفیت خود را داشته باشد.ت-8

 ها باید برنامه ریزی ترافیکی و شبکه ارتباطی طوری باشد که در زمان بحران، نواحی ویابی بیمارستانبرای مکان-9

 ه رو باشند.ترین ازدحام و ترافیک رو باطراف آنها با کم هایخیابان

 ومی قرار داشته باشند.ها در مجاورت فضای سبز و باز عمیمارستانب-10

 یابی شوند.ها مکانر داخل بیمارستان و یا در نزدیکی آنهای آتش نشانی دیستگاها-11

ها و... دور و در نقاط مختلف ، مراکز نظامی، فرودگاهCNG یمارستان از مراکز پرمخاطره اعم از پمپ بنزین و جایگاهب-12

 شهر با توجه به تراکم جمعیتی منطقه توزیع گردند.

 های دقیق انجام پذیرد.ه ریزیها، مطالعات و برنامیابی بیمارستانیش از طراحی و مکانپ-13
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